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HET WOORD IS AAN DE VOORZITTER.
Nog enkele weken en het is terug zover. De zomer breekt aan, en laat ons hopen
dat wij toch eindelijk eens mogen genieten van warme en zonnige dagen.
Ik heb de indruk dat met ouder worden, alles veel sneller voorbij vliegt
De Engelsen zeggen : "Time is Money". Wij zouden het wat rustiger moeten aandoen,
maar als men onze Senioren dagelijks zien rond snellen, gebeurt dit zeker niet. Nu, er is
ook nog een gezegde : "Gij moet in beweging blijven" en dit is ook waar.
Graag wens ik aan allen een rustige aangename verlofperiode, zij het in het buitenland
of in ons dierbaar België.
Zeker kan men zijn dat sommigen van ons zullen zorgen voor kleinkinderen wat ook
niet niets is.
Ons bestuur is nu reeds gestart met de voorbereiding van het volgend jaarprogramma.
Een steeds moeilijkere taak, na reeds meer dan 10 jaar. Wij doen nogmaals beroep op
Uw medewerking. Denkt U een spreker met interessante spreekbeurt te kennen, aarzel
dan niet en geeft dit door aan een onzer bestuursleden.
Om te eindigen dank ik alle leden voor hun blijvende steun aan onze maatschappij .
Deelname aan onze activiteiten betekend een ruggensteun voor onze bestuursleden die
zich steeds inzetten voor U.
Tot ziens op de volgende ledenvergadering van 14 september aanstaande.
A. BAROEN
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§

-2AKTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
DER EX-ONDEROFFICIEREN VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE
1. Ledenvergaderingen.
De Ex-Onderofficieren van de Afdeling Oostende, vergaderen op de tweede of derde
donderdag van de maand, uitgezonderd juli en augustus om 14.30 uur. De
bijeenkomsten gaan door in ons lokaal gelegen in het Maria-Hendrikapark : "Het
Koninginnehof". Wie het moeilijk heeft om naar de vergaderingen te komen, laat
zulks weten aan een der bestuursleden, die voor een gepaste oplossing zullen
trachten te zorgen.
- Donderdag 14 september 2000 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door de dhr. Majoor VAN CANT, Y onderwerp wordt later
medegedeeld
- koffietafel en tombola
- Donderdag 12 oktober 2000 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door Geneesheer Kolonel o.r. PLOVIE, H -De Medische
Dienst van de NATO tijdens de vredesoperaties in Joegoslavië.
- koffietafel en tombola
- Donderdag 09 november 2000 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt " Brandverzekering - wat wettelijk moet voor de burger " spreker wordt later medegedeeld
- koffietafel en tombola
- Donderdag 14 december 2000 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- bingo
- koffietafel en tombola
- Donderdag 11 januari 2001 :
- verwelkoming door de voorzitter - nieuwjaarswensen
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie snacks, dans en animatie
- speciale tombola
- Donderdag 08 februari 2001 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt : "Wetenschapswaardigheden en rare dingen" - door de heer Van
Der Cruyssen.
- koffietafel en tombola
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Wij komen samen vanaf ± 12.00 uur in de kleine zaal van het "Koninginnehof".
De prijs voor het eetmaal bedraagt nu 450 frank per persoon. Dit omvat het
voorgerecht, hoofdschotel, nagerecht en koffie. De drank is niet inbegrepen. Na
het eetmaal is er gelegenheid om te kaarten of het bingospel. Leden worden
gevraagd
om
zoveel
mogelijk
deel
te
nemen
aan
deze
ontspanningsnamiddagen.
Verantwoordelijke voor de organisatie : confr. Julien VERMEYLEN. Er wordt
ter plaatse betaald aan Julien, maar men dient hem vooraf te verwittigen voor
deelname aan het eetmaal : tel. 059/70 94 09.
Datums van de samenkomsten in het jaar 2000 :
17 juli - 07 augustus - 28 augustus - 18 september - 09 oktober -30 oktober - 20
november - 11 december.
Datums van de samenkomsten in het jaar 2001 :
08 januari - 22 januari - 12 februari - 05 maart - 26 maart - 16 april
18 juni - 09 juli - 30 juli - 20 augustus - 10 september - 01
oktober - 22 oktober - 12 november - 03 december .
3. Koningsdag 2000 :
Op 18 november vieren wij terug het feest van Koningsdag. Voor het jaar 2001
is dit op 17 november 2001.
4. Dagreizen :
Er is nog een dagreis gepland voor dit jaar namelijk naar Antwerpen. Verdere
inlichtingen kunt U lezen in deze Klaroen. Dit Is alleen bedoeld opdat iedereen
de Klaroen zou uitlezen. Dank U ?
5. Planning jaar 2000 en 2001 :
1 . Ledenvergaderingen .:
14 september - 12 oktober – 09 november - 14 december.
2001 : 11 januari - 08 februari - 08 maart - 12 april - 10 mei 14 juni - 13 september - 11 oktober -08 november - 13 december
2 . Bestuursvergaderingen ;
02 augustus - 06 september - 04 oktober - 08 november - 06 december
2001 : 03 januari - 31 januari - 28 februari - 04 april - 02 mei -06 juni - 01
augustus - 05 september - 03 oktober - 31 oktober - 05 december.
§§§§§§§§§§§§§§§
IN MEMORIAM
Onze vereniging heeft een trouw lid en goede vriend verloren .
Jean DECROCK, oppermeester op rust bij de Marine en
vereerd met verscheidene eretekens overleed op 17 april 2000.
Hij werd te Poperinge geboren op 28 november 1931.
Bij de begrafenis op 21 april 2000 in de Heilige Hartkerk, was
een grote opkomst van vrienden en collega's, die een laatste
groet wilden brengen aan een schoon mens, die ons al te vroeg
heeft verlaten. Wij wensen Mevrouw J. DECROCK MONTEYNE veel sterkte toe en nogmaals onze innige
deelneming.
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Met deze statutaire vergadering waarop 106 leden tegenwoordig waren, opende de
voorzitter deze vergadering met een welkom en vraagt dan ook één minuut stilte voor
de overleden leden.
Onze feestleider stelde dan de spreker van de dag voor de heer i.r. VANDEWALLE, die
ons gaat onderhouden over de Toekomst van de Belgische Spoorwegen. Hij begon
onmiddellijk met te zeggen dat sedert een paar jaar de spoorwegen autonoom zijn en
enkel nog een beheerscontract hebben met de Staat. Voor de infrastructuur is er een
bedrag voorzien van 23 miljard en voor personen en ander vervoer dit een bedrag is van
12,87 miljard. Een nieuw spoor kost per km. 3.000.000 fr, de HST kost dubbel zoveel,
het onderhoud is zeer duur, daarbij komen nog de onteigeningen en het ongerept gebied
dat in dezelfde staat moet blijven.
Aankoop materiaal : per zitplaats 1.000.000 fr en per stel 300.000.000 fr. Er is een
tekort aan diesellocomotieven voor de havens, maar er zijn wel nieuwe dubbeldekkers
besteld.
De spreker gaf vooral aan dat het spoorgebrulk financieel goedkoper is dan het
autoverbruik. Rekening houdend met de files, de aankoop van de wagen, de sleet van de
wagen, het verbruik, de uitlaatgassen voor het milieu zijn punten in het voordeel van de
spoorwegen.
Op Europees vlak zijn er veel richtlijnen maar veel protectionisme bij de landen.
Bedrijfsnetwerk moet een traject (rijpad) kopen. Een rijpad gaat tot aan de grens en
daarbij zijn alle treinstellen niet aangepast. Het goederenverkeer moet uitbreiden
waarbij Antwerpen met de grootste spoorhaven ook het grootste knooppunt is naar
Europa toe. De autohaven in Zeebrugge is de tweede in Europa. Voor de HST is het
project in een belangrijke fase. Voorbeeld van de kosten Franse grens tot Brussel kost
ongeveer 50 miljard - Brussel naar Aachen 65 miljard. De reistijd wordt we] veel
verkort maar wie zal dit allemaal betalen.
Na dit onderhoud kwamen wel enkele vragen die onze spreker handig wist te ontwijken.
Met een applaus en het gebruikelijk geschenk nam hij afscheid. Hierop kwam het
administratieve gedeelte met het voorlezen van het jaarverslag van 1999 door de
secretaris en de toestand van de Financiën door onze penningmeester. Met nog enkele
punten zoals de reis naar Gent, en natuurlijk de verkiezing of herverkiezing van de
bestuursleden: VAN LOOCKE VERPOUCKE J - SOMERS J allen werden herkozen
met een algemeen applaus en tenslotte werden er twee nieuwe leden voorgesteld
namelijk NASSEL Roni en TETAERT Etienne.
Nadien was er koffiepauze, waarbij de traditionele loten voor de tombola werden
verkocht. De tombola zelf verliep vlekkeloos zoals altijd. En rond 17.30 uur kon
iedereen tevreden huiswaarts keren.
§§§§§§§§§§§§§§§§
JAARVERSLAG VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE
WERKJAAR 1999
Traditie getrouw brengt de secretaris van onze maatschappij U een overzicht van de
werking ervan gedurende het voorbije jaar. Dit gebeurt tijdens de statutaire vergadering
van 09 maart 2000.
In 1999 waren er 10 ledenvergaderingen, 17 etentjes, 2 dagreizen en diverse andere
activiteiten.
Op 14 januari 1999 waren we met 177 (geen record) aanwezig op deze nieuwjaarsreceptie, die een zeer gezellige dansnamiddag is geworden. 11 februari waren er
100 leden aanwezig om naar de voordracht te luisteren van mevrouw Hilde
VEULEMANS, schepen van de stad Oostende. Onze eerste vrouwelijke spreekster,
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Onze statutaire vergadering ging door op 11 maart 1999. Verkiezing van de oude en
tevens nieuwe bestuursleden confr. CUYPERS - DEHAEMERS -THEYS en DEWULF
E leverde geen enkel probleem. De spreker van de dag was Rudy DEVRIENDT van de
Rijkswacht, die ons een uitleg gaf over het juist invullen van het Europees
aanrijdingsformulier. 112 leden waren aanwezig.
Op 15 april 1999 werd de vergadering geleid door onze ondervoorzitter wegens
ziekte van onze voorzitter. Cdt VI HOLLANTS VAN LOOCKE van het 40ste
Smaldeel SEAKING Helikopters, gaf ons de nodige uitleg over de werking en de
reddingsoperaties met deze helikopters. 98 leden waren tegenwoordig op deze
vergadering.
Door andere manifestaties waren maar slechts 72 leden opgekomen pp deze namiddag
van 20 mei 1999. Onze spreker en tevens lid van onze vereniging" was de heer Didier
RAMOUDT (volksvertegenwoordiger). Hij onderhield ons over een Oostends
ondernemer in Sebastopol (Oekraïne), de thuishaven van de beruchte Zwarte Vloot.
82 deelnemers waren opgekomen niet voor de Bingo zoals voorzien, naar wel voor een
voordracht door de heer Majoor VAN CANT Yvan. Deze voordracht was voorzien in
november 1998. Hij sprak ons over de toestand in de Bal-, kan, en toonde ons de andere
aspecten van dit drama.
Na het zomerverlof gingen we terug van start op 09 september 1999. Het onderwerp van
de dag was wel typisch voor de dioxinecrisis die op dit "l ogenblik heerste, de spreker
was namelijk de heer Dr. Dirk WILDEMEERSCH, Team-verantwoordelijk van de
Gezondheidsinspecties van het Vlaams Ministerie. Zijn onderwerp handelde over
"Voedselveiligheid en infecties", waren 87 leden present.
Op 14 oktober waren we met 95 leden om te luisteren naar de voordracht: die gegeven
werd door de heer Professor STROOBANDT, afdelingshoofd van de Cardiologie in het
St Jozefsziekenhuis te Oostende. Hij sprak ons over het wel en wee van de pacemaker.
De voorlaatste vergadering ging door op 18 november 1999, er was een Bingo voorzien
en de prijzen werden mooi verdeeld onder de 98 leden. De heer Dr. i.r. Dirk
MOERMAN, de zoon van een lid van onze vereniging sprak ons op 09 december 1999,
met als onderwerp de Waterzuivering in het algemeen. Voor deze laatste vergadering
van het jaar waren 92 leden tegenwoordig.
Er was wel het ganse jaar door een hoge opkomst van de leden op deze vergaderingen
en dit bedroeg een gemiddelde van 101,3 (dus geen record) in 1996 en 1998 bedroeg dit
gemiddelde 102. Misschien brengt het jaar 2000 ons een nieuw record. De andere
activiteiten :
We beginnen met Koningsdag. Een enorm succes met 187 deelnemers, we denken
reeds aan verbouwingswerken in het Koninginnehof. De bestuursleden PUYSTIENS
en THEUS samen met hun echtgenotes werden in de bloemetjes gezet voor hun
jarenlange inzet als bestuurslid. De voorzitter werd gehuldigd voor zijn 10 jarig
voorzitterschap. Er waren 22 leden uit Tongeren, Antwerpen waren met 3 en 6 leden
kwamen van Brussel.
Onze eerste dagreis had plaats op 25 mei 1999. Met een bezoek aan het Hoppemuseum
in Poperinge begon deze aangename reis. Na de maaltijd in Scherpenberg vertrokken
we richting Frankrijk namelijk naar St OMER voor een bezoek aan La Coupole, met
nadien een halte aan het winkelcentrum AUCHAN en met een laatste halte te Koekelare
werd deze dag besloten. Op 16 september 1999 werd de volgende dagreis gehouden
deze maal bestemming Hasselt en Diest. Het bezoek in Hasselt aan de Japanse tuin was
zeker de moeite waard. Na het middagmaal in het cultureel centrum ging het richting
Diest voor een bezoek aan het parachutistencentrum. Terugreis ging zoals gewoonlijk
over St Maartens Latem, ons alom bekend.
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BOO MOREELS. Op 22 oktober 1999 werd deze prijs overhandigd door confr.
VERBANDT Ch. Aan de laureaat van 1998 boden wij op 15 maart 1999 een lunch aan,
samen met de schoolcommandant en de korpsadjudant .
Op de vergaderingen van het Federaal bestuur, zijn de voorzitter en de
penningmeester of een bestuurslid, steeds aanwezig om ons te vertegenwoordigen.
Op alle vaderlandslievende plechtigheden van het VOSVAMO, zijn de voorzitter,
vaandeldrager en bestuurs-delegatie aanwezig. De voorzitter gaat, meestal vergezeld
van de vaandeldrager, naar de vergaderingen van de VOSVAMO.
Het tijdschrift "DE KLAROEN" verscheen in 1999 om de drie maanden, de secretaris
kon rekenen op vele steun van het bestuur en talrijke leden om ons tijdschrift zo
aantrekkelijk mogelijk te maken.
In het jaar 1999 kregen we er 11 nieuwe leden bij, allen gewezen onder
officieren van de Krijgsmacht : 2 van de marine, 8 van de landemacht en
1 van de Rijkswacht.
januari : FONTEYNE Jean-Marie
juni : DECLERCK Eduard
HENDRICKX Hendrik
FAICT Cyriel
maart : VIAENE Freddy
augustus : GOYVAERTS Frans
april : NASSEL Roni
november : NIJS Andre
mei : VAN DER SCHEUREN Antoine
VANHOUCKE Gustaaf
juni : WILLENS Daniel
Wij kenden het verlies wegens overlijden, van volgende leden : Mevrouw Nelly
NAESEN overleden op 07 februari 1999, echtgenote van onze vaandeldrager Eduard
VERMEYLEN Georges BAES overleden op 15 mei 99 Pieter DETAILLEUR
overleden op 27 oktober 1999
Mevrouw Paula CRITS overleden op 10 oktober 1999, echtgenote van ons lic Maurice
DEJONCKHEERE
Gaston PYRA overleden op 08 december 1999
Voorzitter-ter-ere Octave DEFOOR overleden op 19 december 1999 Onze gelden zijn
zoals steeds in de goede handen van onze penningmeester Theo DEHAEMERS. Van
hem krijgt U nu een overzicht van de toestand van onze kas .
Dank voor Uw aandacht.
( Zoals voorgelezen op de statutaire vergadering van donderdag 09 maart 2000 door de
secretaris ).
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§ §§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 13 APRIL 2000.
Voor deze ledenvergadering waren er 104 leden opgekomen. Na de verwelkoming door
de voorzitter, werd er één minuut stilte gehouden voor onze overledenen.
Onze feestleider J. Verpoucke stelde dan de spreker van de dag voor namelijk de heer
LABENS, Schepen van de stad Oostende. Hij ging ons onderhouden over de
groendienst en het groen aspect in de stad Oostende, dienst waarvoor hij
verantwoordelijk is.
Voor de groendienst in Oostende zijn er nu 66 persoonsleden dit komende van 100. Er
zijn veel niet geschoolde arbeiders erbij die hierdoor de gelegenheid krijgen om toch
alzo nog een beroep te leren. Het groen heeft een grote problematiek, namelijk het
wordt verdrongen do woningbouw, allerhande werken, het milieu en het verkeer, het
wordt beschouwd als een restfunctie.
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in zuurstofnood. Er is 20 miljoen uitgetrokken voor een opknapbeurt (lanen, boorden,
bomen), maar er is wel 50 miljoen nodig voor een nog betere aanleg, want het is niet
gemakkelijk groen in te planten.
Er zijn grootschalige projekten voorzien : Maria-Hendrikapark (zoals hierboven
aangehaald), Vogelsangpark : 10 miljoen, Leopoldpark : 50 miljoen - ook het sportieve
vlak: de Schorre, er moet 25 hectare grond worden onteigend, dit plan is vooral
voorzien voor de veiligheid van de jeugd om ze alzo van de straat af te houden. De
Elisabethlaan -Zilverlaan en Dr. Moreauxlaan werden terug als lanen aangelegd. Dit
waren14 miljoen verspreid over de ganse stad. In het Koningspark zou een Japanse Tuin
worden aangelegd, maar Oostende gekend als een moeilijke stad voor wat betreft
klachten, trok opnieuw naar de Raad van Staten met een klacht daarover. Als besluit
zegde de Schepen dat er de laatste 5 jaar veel werd verwezenlijkt het was een inhalen
van 50 jaar niets doen. Met een applaus en het traditionele geschenk nam de spreker dan
ook afscheid van ons.
De voorzitter nam dan het woord voor het geven van enkele inlichtingen vooral in
verband met de reis naar Gent en het verdere jaarprogramma. De secretaris las het
verslag van de vorige vergadering voor en daarmede was het tijd voor de koffie. De
loten werden verkocht en kon meteen de tombola beginnen. Rond 17.30 uur was deze
gezellige namiddag afgelopen -; en keerde iedereen tevreden huiswaarts.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 11 MEI 2000.
Er waren 81 leden opgekomen.
Na de verwelkoming door de voorzitter werd één minuut stilte gehouden
voor onze overledenen. De voorzitter stelde vervolgens de spreker van
de dag voor aan de aanwezigen. Het was dhr. VANRUSSELT R. adviseur bij
de Algemene Directie van de Civiele Bescherming, een federale dienst
die onder rechtstreeks gezag staat van het Ministerie van Binnenlandse
Zalen en de Staatsecretaris voor veiligheid.
Het departement van Binnenlandse Zaken is een gezags-departement voor :
- Wetgeving en verkiezingen
- Rijkspolitie (organisatorisch)
- Civiele Bescherming
- Vreemdelingenzaken
- Crisiscentrum regering
. De directie-generaal van de Civiele Bescherming beschikt over een zeer klein budget
van 1 miljard frank, in vergelijking met dit van het Ministerie van Landsverdediging.
(100 miljard)
Om haar opdrachten uit te voeren beschikt ze over volgend personeel :
- 60 a 70 administratief personeel
- 650 a 700 beroepsmensen die een statuut hebben van rijksambtenaar
- 1.200 (ongeveer) vrijwilligers
De geschiedenis van de Civiele Bescherming begon na de Spaanse burgeroorlog met de
oprichting van een passieve luchtbescherming. Na de 2de wereldoorlog en de
Koreaoorlog, in de jaren 1950 tot 1960 ken-?de men een grote toeloop van vrijwilligers.
Vanaf dan ging het van 12.000 tot ongeveer 1.200 vrijwilligers vandaag.
Zowel het vaste personeel als de vrijwilligers van de Permanente Eenheden krijgen een
theoretische opleiding en gedurende hun loopbaan nu en dan herscholing. De praktische
opleiding gebeurt ter plaatse in de Permanente Eenheden zelf.

..
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De leerstof behelst vnl. reddings- en interventietechnieken nodig tijdens rampen zoals
overstromingen, chemische en nucleaire ongevallen, vervuilingen van de Noordzee en
rivieren, ongevallen op zee of bv. luchthavens.
De logistieke steun bestaat uit het leveren van zwaar materiaal, benzine waterpompen
en leidingen, veldkeukens, opblaasbare tenten voor hulpverlening aan medische
centrums enz.
Onder de diensten van de Civiele Bescherming valt ook de Brandweerinspectie : toezicht op de brandweerdiensten: administratief en technisch
- brandpreventie
- controle over voetbalstadions
- brandweerscholen
De tussenkomst van de Civiele Bescherming is gratis, behalve indien het gaat over
vervuiling. Die word opgespoord moet het gelag betalen. Per provincie bestaan er 3
posten met vrijwilligers. De laatste taak van de Civiele Bescherming is de
rampenplanning : dit omhelst : - de rol van de Gouverneur van de provincie
- Seveco : richtlijnen voor Chemische bedrijven
- Nucleaire : ongevallen bij kerncentrales (Doel-Mol enz.)
- Noordzee : olievervuiling (in samenwerking met de Marine)
- Spoorwegen : vervoer van gevaarlijke producten
- Luchthavens : landingsongevallen
De Civiele Bescherming is 24 op 24.uren beschikbaar en dit 7 dagen op 1. Ze is ook
vertegenwoordigd bij de NATO in het " Civil Protection Commité ". De taak van de
Civiele Bescherming verschild tussen de Oost en West Europese landen, in dat bij ons
het Ministerie van Binnenlandse Zaken bevoegd is over deze dienst. In de OostEuropese landen is het dan het Ministerie van Landsverdediging. Ook met de U.S.A. is
er een opmerkelijk verschil.
Op het einde van de toespraak dankte onze voorzitter dhr. VANRUSSELT en met een
warm applaus en het traditioneel geschenk nam de spreker dan ook afscheid van ons.
Na de pauze werd het verslag van de vorige vergadering voorgelezen en nog enkele
inlichtingen medegedeeld.
Alvorens de gezellige namiddag af te sluiten werd de tombola gehouden. De
aanwezigen werden bedankt voor hun bijdrage.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
JAARFEEST TE ANTWERPEN.
De viering van het 111 jarig bestaan der afdeling Antwerpen der Ex-Onderofficieren
van het Belgisch Leger werd bijgewoond door een 23 leden van Oostende.
Vertrokken uit Oostende op 13 mei te 10.52 uur, aangekomen in Berchem-station om
12.17 uur hebben wij vervolgens een rustige wandeling gemaakt naar de
Garnizoensmess. Gezien het prachtig weer hebben wij allen eerst onze dorst kunnen
lessen vooraleer aan het feestmaal deel te nemen.
Gewoontegetrouw hebben wij een aangename namiddag gehad, en zoals altijd was
Oostende terug van dienst op de dansvloer.
Onze dank aan de voorzitter en bestuur voor de ontvangst en gelukwensen
aan hen die dit feest hebben georganiseerd.
Persoonlijk wens ik de deelnemers uit Oostende te bedanken voor hun aanwezigheid op
dit feest.
Aankomst te Oostende was rond 21.10 uur.
A. BAROEN
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Onze dagreis op 25 april 2000 naar Gent.
Ieder van ons was op het voorziene tijdstip op post, maar .... de bus van Ginotours niet.
Dank zij onze Maurice die het telefoonnummer bij zich had en onze John die over de
nodige GSM beschikte, werden wij ingelicht over de oorzaak van de vertraging. De bus
moest nog uit de garage vertrekken. Het was toen 07.30 uur. Het weer en de stemming
onder onze leden was goed, toen wij rond 08.20 uur konden vertrekken richting Loppem
en uiteindelijk onze bestemming te Gent.
Onze gids stond ons reeds op te wachten toen wij aan de dokken van Gent aankwamen.
Hij wist ons te vertellen dat er aan en rond de dokken ongeveer 200 km spoor
aangebracht werd om de verschillende bedrijven te bedienen .
In de haven wordt er voornamelijk aan stukwerk en bulkvervoer gedaan.
Graan- en kolen opslagplaatsen bekleden een groot gedeelte van de beschikbare
oppervlakte. Er bevindt zich dagelijks zo een 200 miljoen ton graan opgestapeld in de
60 grote silo's.
Bergen van afvalijzer, verwerkt in kleine stukken liggen er opgestapeld bestemd als
recuperatiemateriaal voor de hoogovens van SIDMAR.
Tijdens de rondrit werd er ook uitleg gegeven over volgende bedrijven
- CMB : een cementfabriek
- VDAB : oefenterrein voor kandidaat truck- of kraanbestuurders.
- Decalite : een bedrijf gespecialiseerd in isolatiemateriaal.
- Citro : die instaat voor de invoer van geconcentreerd citrosap op
-15 C° uit Z-Amerika. Zo een vingerhoedje van het sap is voldoende om een bak
limonade te maken.
- Bedrijven die instaan voor de uitvoer van afgewerkte producten uit SIDMAR.
Volgens onze gids werd het grote Sifferdok van 3 km lang en 300 m breed gegraven in
het jaar 1931.
Toch wordt er een gedeelte van de dokken gebruikt als aanlegplaats voor container
schepen, en dit vnl. voor de Volvo en Hondafabrieken.
Voor de Volvo fabriek worden de stukken voor de assemblage ingevoerd uit Zweden.
Wat de Honda betreft worden volledige auto's ingevoerd. Enkel accessoires en kleine
onderdelen worden eraan toegevoegd.
Deze bedrijven nemen voor de stockage van de afgewerkte producten een grote
oppervlakte in.
Zeer grote ketels waren er ook te zien in de haven voor het opslaan van meststof of
vloeibare ingrediënten.
Zoals reeds vermeld, kolen vormen een groot deel van het havenbedrijf. Deze zijn
grotendeels bestemd voor de hoogovens van Sidmar en de elektrische centrale van
Electrabel.
Rond 11.15 uur was de rondleiding ten einde. De gids werd bedankt door onze
feestleider John. Er werd koers gezet naar het Pompierke voor het gebruikelijk
middagmaal.
Tussen 14.00 uur en 18.00 uur hebben wij de " Floraliën " bezocht. Met een
slakkengang tussen de dichte menigte doorkruisten wij de hallen versierd met de vele
soorten bloemen en planten.
De tuinkwekers hadden hun best gedaan om ons indrukwekkende zichten te bezorgen
van prachtige kleurrijke bloemen en planten schakeringen. Werkelijk de moeite waard
om te bezoeken.
Veel van ons hebben tijdens de rondgang een pauze ingelast in het restaurant om de
dorst te lessen en de beentjes te rusten.
Voldaan keerden wij terug naar Oostende rond 18.15 uur. Nogmaals een aangename
dagreis onder vrienden, dankzij onze feestleider John. Tot de volgende uitstap op 03
oktober aanstaande.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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KONINGSDAG ; ZATERDAG 18 NOVEMBER 2000.
Weer komt het hoogtepunt van ons activiteitenprogramma eraan !!!!
Wij vieren Koningsdag op zaterdag 18 november 2000. Zo zetten de ExOnderofficieren van Oostende hun 114-jarig bestaan in !
Het programma is als volgt :
- 12.30 uur : Onthaal in " Het Koninginnehof ".
- 13.00 uur : Banket :
-

Aperitief aangeboden door "Het Koninginnehof"
Kabeljauwfilet " Florentine "
Soep
Varkenshaasje met gestoofde appeltjes en Brussels lof
Tulp met vanille-ijs, vers fruit en saus
Biscuit taart
Mokka naar believen

De dranken zijn niet inbegrepen, maar aangepaste wijnen worden aan democratische
prijzen beschikbaar gesteld.
- Fles wijn = 300 frank
- Glas wijn = 50 frank
Er wordt ten dans geleid door de DJ Disco Pacific.
Voor deelname aan het feestmaal werd de prijs vastgesteld op 1 .100 frank per persoon.
De meerwaarde van het banket wordt bijgelegd door de veren! ging.
Er wordt gevraagd om tijdig in te schrijven door storting, overschrijving of contante
betaling bij de penningmeester.
Uiterste datum van betaling = 05 november 2000.
Het rekeningnummer van onze vereniging : 000-0146912-54 Nieuwlandstraat nr. 21
8400 Oostende.
Penningmeester T. DEHAEMERS of C. VERBANDT zullen op de komende ledenvergadering ter beschikking zijn voor diegene die contant betalen.
Welke ook de wijze van betaling weze, gelieve bij inschrijving te melden met wie U
graag aan tafel zetelt.
De rechthebbende die hun aanvraag hebben ingediend voor het ereteken van de
Federatie (Medaille van de Ex-Onderofficier) zullen die ontvangen op het banket.
Wij wensen allen die deelnemen een aangename dag onder vrienden.
Rechthebbende voor het ereteken: D'HEERE J. - COGEN J. - HERTOG E. MEULEMAN C. - D'HONDT A. - NEUS R. DESMADRYL G. - VAN SLAMBROUCK G.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§

- 11 DAGREIS NAAR ANTWERPEN op dinsdag 03 oktober 2000.
Opstapplaatsen : N° 1 Oostende Visserij school J. Bauwens
N° 2 Brugge E4Q afrit Loppem
Dagindeling :
07.15 u. Vertrek aan opstapplaats n° 1
09.30 u. Bezoek aan Nationaal Scheepsmuseum "Steen"
12.00 u. Middagmaal te Antwerpen : Soep - hoofdgerecht - nagerecht
14.00 u. Bezoek aan het Provinciehuis
Rondleiding door gids
Onthaal door de Bestendige afgevaardigde van Antwerpen
16.45 u. Vertrek richting St Maartens Latem
19.00 u. Avondmaal t' Pompierke: Kruditeiten - hesp - frieten 20.15 u.
Vertrek richting Brugge - Oostende
Deelname in de kosten : 1.150,- Fr.
Inbegrepen : autobus - fooi chauffeur - parking bezoek
Scheepsmuseum middagmaal avondmaal (zonder drank!
Beschikbare plaatsen 50 of 74, indien volk genoeg dubbeldekker.
Uiterste datum van inschrijving : 14 september of tot volzetting bus. Betaling moet op
rekening toekomen uiterlijk voor 14 september.
Datum van storting is het enige beslissende criteria bij overboeking.
Inschrijving en betaling bij de penningmeester : dhr. DEHAEMERS, Theo
Nieuwlandstraat, 21 - 8400 Oostende
Rekeningnummer : 000-0146912-54. Inschrijving geldig na betaling.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§ §§§§§§§§§§
IN MEMORIAM
Begin april vernamen wij het overlijden van dhr. René MOORS,
voorzitter-ter-ere van de Koninklijke Federatie van Maatschappijen van
Ex-Onderofficieren van het Belgisch Leger.
Dhr. Moors werd tot Nationaal Voorzitter verkozen op 17
januari 1981 .
Op 25 februari 1997 nam hij ontslag uit zijn functie om gezondheid redenen en werd
door de raad van bestuur tot Voorzitter-ter-ere benoemd.
Onze afdeling verstuurde volgende rouwbrief aan Mevr. Wed. R . MOORS :
De Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren, afdeling Oostende, rouwt om
zijn Voorzitter-ter-Ere van de Federatie. Het is met diepe weemoed in het hart dat
wij hebben vernomen dat de heer René Moors is overleden. Wij hebben het steeds
als een uitzonderlijk voorrecht beschouwd met hem te hebben samengewerkt in de
Federatie. Onze Maatschappij te Oostende neemt deel in de rouw die U treft.
Met de meeste hoogachting.
§§§§§§§§§§§§§§§§§

- 12 Iedereen op zijn paasbest om toch eindelijk een groepsfoto te hebben
van de ganse bestuursploeg. Dit gebeurde op ons vorig Koningsfeest op
13 november 1999. Toch had een bestuurslid een middel gevonden om zijn
kat te sturen. Maar hij staat toch op de foto. RaRaRa wie is het ?

Op 22 oktober 1999 had de doopplechtigheid plaats in de School van Zedelgem. Onze
vereniging vertegenwoordigd door ons bestuurslid Charles VERBANDT overhandigde
de prijs Laureaat Lichamelijke Opvoeding en Sport aan Kpl BOO MOREELS Mike.
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DE TREIN.
In aansluiting op de uitleg over de NMBS, tijdens de ledenvergadering van maart j l. ,
wil Ik toch even mijn ervaring met het openbaar vervoer ( trein - bus ) kwijt.
In de laatste jaren hebben wij praktisch op al de lijnen van het land gespoord met
aankomst in de stations : Lommei, Bertrix, Vielsalm, Gouvry, Couvin, Ecausinnes,
Esneux, Diest, Hasselt, Tongeren, St Truiden, Turnhout, Binche, Antwerpen, Eupen,
Moucron, Welkenraedt, Spa, Maastricht Herne, Vise, Schiphol enz.
Waarom de trein ?
Als fervente wandelaars, kiezen wij onze marsen uit, gemakkelijk de startplaats te
bereiken met het openbaar vervoer, omdat :
1 . DUUR :
In de uitzending "Koppen" is gebleken dat de trein het vlugst ter bestemming was t.o.
auto, moto, helikopter en boot.
Voor verre afstanden is de trein het gemakkelijkst en vlugst, weliswaar is het
noodzakelijk de uurrooster goed uit te pluizen, een kleine omweg kan al vlug een half
uur winst opleveren. Er zijn 14 IC en 15 IR verbindingen.
Daartegenover, worden in de WE meestal werken uitgevoerd, zodat men soms
vertraging oploopt en zijn aansluiting mist. Maar met de tegenwoordige wegenwerken is
het ook geen lachertje met al die omleidingen om op tijd ter plaatse te komen.
2. COMFORT :
In tegenstelling met de "Thalis" zijn onze nieuwe treinstellen zeer comfortabel wat
zitplaatsen en bagageruimte betreft. Vele rijtuigen zijn volledig rookvrij en voorzien van
airconditioning.
Op de binnenlijnen treft men wel nog de oude treinstellen aan, maar stelselmatig
worden die door andere vervangen.
Wij reizen meestal het WE (weinig pendelaars), en in groep, een gezellig babbeltje, een
kaartje leggen, alsook 'breakfast" en een uiltje vangen is best mogelijk en verhoogt de
gezelligheid.
3. PRIJS :
De NMBS heeft allerlei formules om aan zeer gunstige prijzen, zowel alleen of in groep
te sporen.
a) weekendbiljet : alleen 40% korting
samen 40% en 2de tot 6de reiziger 60% korting.
b) B dagtrip naar .... : brochures met mogelijkheden in elk station - deze reizen gaan
meestal gepaard met een attraktie.
c) dagtrip : trein + fiets : In 35 stations is het mogelijk een fiets te huren, de prijs is in
functie van de afstand - all-in max. 700 BF.
d) jaartreinkaart : geldig voor het hele spoornet voor 69.270 BF.
e) passen : Multipas met 3, 4, 5 personen voor 2 enkele reizen of 1 heen en terugreis
voor 1320, 1490 en 1650 BF. Golden railpas 6 ritten voor 1320 of 2030 BF (1°
klas). GO Pas 10 ritten (2° klas) voor 1490 BF d.i. voor de jongeren onder ons.
f) groepsreizen : Onze vereniging heeft de laatste jaren de trein ontdekt voor de verplaatsingen naar Tongeren, Antwerpen enz. Hier heeft men zelfs voor behouden
plaatsen, voor zover men de juiste trein neemt en niet op het
verkeerde perron staat.

- 14 g) Verder zijn er talrijke promoties, zoals trein-tram-bus dag, sportmanifestaties enz.,
hiervoor dient men echter de media te raadplegen.
Alle bijkomende inlichtingen, alsook de goedkoopste manier van verplaatsing zal U aan
elk loket in het station verstrekt worden.
4. VEILIGHEID :
Met uitzondering van vandalisme gebeuren er weinig ongelukken in verhouding met de
auto. Er kunnen zich altijd onvoorziene omstandigheden voordoen, maar bij oponthoud
wordt alles in het werk gezet om de reizigers te "depanneren". Meegemaakt, een andere
trein werd ingeschakeld tussen Luik en Visé.
5. SERVICE :
Op de meeste IC treinen is er een bar aan boord met spijs en drank.
Reeds 2 maal hebben wij een voorwerp vergeten op de trein en na aangifte
in het station Oostende, waren wij terug in het bezit van de voorwerpen,
na een paar dagen, mits betaling van 100 BF.
Fietsen kunnen met de meeste treinen worden meegenomen. Wel vooraf kontakt nemen.
Ook voor rolstoelpatienten is er een hulp voorzien bij op- of afstappen.
Volgens geruchten zouden in de toekomst de +65 mogen reizen voor minder
dan 100 BF, maar onder zekere voorwaarden.
Zodat wij binnenkort op het goede spoor zitten om nog gans België af te
rotsen. Wij blijven volharden in de boosheid en behouden ons vertrouwen in de NMBS
GOEDE REIS.
SOMERS, J
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
BANKET TONGEREN 30 SEPTEMBER 2000.
Het jaarlijks banket in Tongeren heeft plaats op zaterdag 30 september in de zaal "
GUESTHOUSE " (mess officieren) in de kazerne " AMBIORIX ".
Menu : Aperitief
Zeevruchtencoctail
Pompoencrèmesoep
Zeetongfilet met Suzettesaus
Filet van varkentje a la fricassee forestière
Gegratineerde aardappeltjes of kroketjes
Groentenkrans
Slagroomgebak
Prijs : 1.050,- Fr. per persoon, aperitief, wijnen aan tafel en muzikale
begeleiding inbegrepen.
Inschrijving graag voor 10 september door storting, overschrijving of contante betaling
bij de penningmeester.
De kosten voor het vervoer zijn ten laste van onze vereniging. Twee mogelijkheden
ofwel met persoonlijk vervoer of met de trein.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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BEVEILIG UW WAGEN TEGEN DIEFSTAL
- Enkele nuttige inlichtingen.
1.Parkeer uw wagen bij voorkeur in een garage of op een andere veilige plaats.
Kies in ieder geval voor een niet afgelegen en goed verlichte parkeerplaats.
2.Draai bij het parkeren de wielen in de richting van het voetpad. Voor U de
wagen verlaat mag U niet vergeten het stuurslot in te schakelen. Uw stuurslot
gebruiken is een gemakkelijke en efficiënte maatregel tegen diefstal.
3.Sluit uw wagen steeds zorgvuldig af. Vergeet naast de portieren ook niet de
ramen, het open dak en het kofferdeksel goed te sluiten.
4.Laat nooit sleutels in het contactslot zitten, zelfs niet voor een korte duur.
Verstop ook nooit een reservesleutel op een "geheime" plaats in het voertuig,
zoals onder een zetel of achter een licht.
5.Wanneer U de wagen voor een langere tijd verlaat, neem dan uw boorddocumenten
mee of berg ze weg in een afgesloten ruimte van uw wagen.
6.Neem steeds alle waardevolle voorwerpen zoals een handtas, een jas, een foto
toestel, enz., met U mee. Zijn ze te omvangrijk om mee te nemen, berg ze dan
op in de koffer van uw wagen. Breng zo niemand op het idee om in uw wagen in
te breken.
7.Laat in uw wagen nooit geld, cheques of kredietkaarten achter. Indien er geen
waardevolle voorwerpen in uw handschoenkastje liggen, laat het dan ook open
staan.
8.Schenk ook aandacht aan de buitenzijde van de wagen : plaats een afsluitbare
schroefdop op de benzinetank, schuif uw antenne in, gebruik afsluitbare systemen om
uw goederen op het bagagerek te transporteren, enz...
9.Om te beletten dat men in uw wagen kan komen terwijl U bijvoorbeeld aan een
stoplicht wacht, kan U in de grootstad best de portieren langs de binnenzijde
sluiten, zeker voor de portieren waar geen passagier heeft plaatsgenomen.
10. Indien U ondanks al uw voorzorgen toch nog het slachtoffer van een diefstal van of
in uw wagen mocht worden, doe hiervan dan zo vlug mogelijk aangifte bij politie of
Rijkswacht. De snelheid en de volledigheid van uw aangifte kunnen belangrijke
elementen zijn in de opsporing.
Een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken : Het Vast secretariaat voor
het preventiebeleid in samenwerking met de Gemeentepolitie en de Rijkswacht.
oooooooooooooooooo
GOUDKORREL
Maken we voldoende ruimte om te luisteren naar een luchtig verhaal, een verrassende
vondst, een grappig gezegde, een goede mop ? Waarom niet geregeld uitbundig lachen ?
Dat kruidt onze dagen en helpt zwaarwichtige situaties te milderen. Het verzacht de
hardheid van de dingen en maakt alles wat luchtiger. We kijken vlotter naar de zonnige
kant van het leven en gaan verder met speelse vitaliteit.
Valeer Deschacht.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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BOURGOGNE.
Het wijngebied ligt in vier Departementen.
Yonne (Chablis), Cote d'Ore (Cote de Nuits en Cote de Beaune),
Saone en Loire (Chalonnais en Maconnais) en de Rhone (Beaujolais).
Omwille van hun apart karakter worden de wijnen van de streek Chablis en Beaujolais
afzonderlijk behandeld.
De strenge winters, warme zomers, de komplexe ondergronden die een kombinatie zijn
van zand, mergel en kalk, de hellingen geven samen met de 2 druivensoorten de : Pinot
Noir (rode wijn) en de Chardonnay (witte wijn) de bekende Bourgognewijn.
In de goedkopere wijnen komen nog andere druivenrassen voor : O.A. Pinot
Gris-Gamay voor rode wijnen Aligoté voor witte wijnen.
De herkomst benamingen. De AOC
bestaan uit verschillende niveau's dit
slaat zowel op oorsprong als kwaliteit
van de wijn.
VB. de streek : AOC Bourgogne
district : AOC Cotes de Nuits
gemeente : AOC GevreyChambertin
climat : dit komt uit een vast
omlijnde wijngaard eigenaar, is erg
belangrijk sommige Climats wordt
de status toegekend van 1 Crus of
Premier Cru, sommige wijnen dragen
de naam plus de afkomst en de
vermelding
Enkele namen van zowel rode of
witte wijnen waar men aandacht
moet voor hebben, de andere zijn
zeker niet slecht maar toch min der
bekend .
Cote d'Ore.
Cote de Nuits :
AOC Cotes de Nuits villages -Cote
de Nuits - AOC Fixin GevreyChambertin - Chambolle -Musigne Vosne - Romanée.
Cote de Beaune :
Cotes de Beaune village -Saint
Romain - Saint Aubin -Pommard
Chorey-lis-Beaune, -Auxey Duresse - Meursault.
Hautes Cotes de Beaune en Hautes
Cotes de Nuits liggen in het
achterland en produceren de bekende
Bourgogne Aligoté en de Bourgogne
-tout-Grains.

- 17 Saone et Loire.
Cote Chalonnais :
Bouzeron - Rully - Givry - Monttagny Mercurey : men zegt dat de
goede wijnen komen uit de dorpen die eindigen op Y.
Maconnais :
Maconnais Villages - Pouilly - Fuisée - Pouilly-Vinzelles - PouillyLoché - Saint-Véran - Vergisson.
Dit zijn goede wijnen : prijs - kwaliteit.
Rhone.
Beaujolais :
De Beaujolaiswijngaarden zijn gelegen tussen
Macon en Lyon. De Beaujolaiswijn wordt uitsluitend gewonnen uit de Gamay druif. Wie
kent de Beaujolais Nouveau niet die reeds 2
maanden na de oogst gedronken wordt op de
derde donder dag van November, toch is er
meer te bieden in die streek. De streek kent
een 14tal verschillende herkomstbenamingen
AOC Beaujolais is de eenvoudigste : slaat
vooral op de Beaujolais Nouveau of Primeur
(9%) alcoholgehalte. AOC Beaujolais Villages
toegekend aan ongeveer 40 gemeenten
waaronder 10 Crus, sommige Beaujolais
Villages worden ook als Nouveau verkocht,
deze wijnen zijn krachtiger, bewaren iets
langer.
Enkele AOC :
AOC Chenas : stevige donkere
wijn weinig gekend, jong
drinken .
AOC Broullly : fruitig, aroma’s van
bessenbramen en krieken
jong drinken.
AOC Cote de Brouilly : nog beter dan vorige na enkele jaartjes liggen.
AOC Chiroubles : verbeterde Beaujolais Nouveau, jong drinken.
AOC Saint-Amour : kruidig aroma, sommige uitstekend, jong drinken.
AQC Morgon : typische Bourgogne, donkere kleur, jong drinken soms later
AOC Fleurle : aroma van bloemen, echter veel verschil volgens wijngaard
AOC Julienas : stevige wijn, soms verschillend in kwalitel t,kan zowel
jong of oud worden gedronken.
AOC Mouli-a-Vent : ideale Cru, tannerijke wijn, bewaard goed.
AOC witte Beaujolais : geen grote hoeveelheden - Chardonnaydruif.
Samen gevat de Beaujolais is zeker een goede wijn, echter opgepast de bewaartijd
speelt hier zeker een belangrijke rol.
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Yonne.
Chablis :
Maakt geografisch deel uit van de Bourgogne streek, echter slechts rond het
stadje Chablis te vinden. Herkomstbenamingen :
Onder de naam AOC Chablis wordt uitsluitend witte wijn geproduceerd van de
Chadonnaydruif.
Rode wijn wordt het algemeen verkocht als AOC Bourgogne of streekwijn. Vroeger had
men nog de AOC Petit Chablis, nu meer de AOC Chablis -opgepast kwaliteit-prijs,
zeker eerst proeven voor U een stock aanlegt.
AOC Chablis premier Cru : hier zeker opletten voor de prijs.
AOC Chablis grand Cru : dit is de absolute top, de prijs is ernaar.
Chablis is doorgaans duur, gezien de kwaliteit is dit normaal, er is
vraag van over de ganse wereld.
Chablis wordt doorgaans jong gedronken, 1 a 2 jaar.
Premier Cr 5 jaar. Grands Crus sommige 10 jaar.
Enkele Chablis Grand Cru : zeven Climats met naam :
Vaudésir - Les Clos - Valmur - Grenouilles - Blanchot - Preuses Bourgos. De alcoholgehalte moet de 11% bereiken : de beste is de duurste
Wie kent de aperitief : Kirr met Bourgogne Aligoté : gezondheid.
Chablis wordt over heel de wereld nagemaakt en vooral dan in Californie, waar uit de
Chardonnaydruif een gelijknamige wijn wordt geproduceerd, proeven het is het waard.
Lolre.
Van uit het Centraalmassief van Auvergne tot aan de Atlantische Oceaan stroomt de
Loire (1 .000 km) .
Aan de monding van de rivier geldt de invloed van de Atlantische Oceaan met gevolg :
zachte winters en frisse zomers, terwijl stroomopwaarts die invloed geleidelijk afneemt
en het klimaat continentaal wordt met streng winters en warme zomers.
De Loirewijnen zijn zo talrijk en verscheiden dat men ze niet onder één term kan vatten,

zo zal men nooit spreken over een Loire zoals men spreekt over Bordeaux, Bourgogne
en Beaujolais.
Ze worden veelal genoemd naar steden en gemeenten waarrond ze langs de Loire
liggen.
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Enkele herkomstbenamingen :
- AOC Pouilly-Fumé ook genoemd Blanc Fumé de Pouilly op de rechteroever
komt van de Sauvignon druif.
- Opgepast niet verwarren met de Pouilly-Fuissé van Bourgogne - Chardonnaydruif.
- AOC Pouilly sur Loire : Chasselasdruif iets minder van kwaliteit.
- AOC Sancerre gelegen aan de linkeroever - Sauvignondruif.
- Ongeveer 14 gemeenten leveren de typische Sancerrewij n, de beste dragen
de naam van de wijngaard, enkele bekenden zijn:
Clos du Roy - Clos la Meuniere - Le grand Chamarin - Clos Beaujeu -Clos de la
Poussie.
- Uit de zelfde streek ten westen van Bourges, maar minder bekend :
AOC Reully - AOC Quincy en AOC Meneton-Salon.
- Orleans en Blois hebben wijnen , maar toch grote namen hoef je niet te zoeken .
- AOC Tourraine - AOC Vouvray en Montlouis liggen zowat in het overgangsgebied
Continental en Atlantische Oceaan.
Sauvignon de Tourraine uitsluitend Sauvignondruif, uitstekende prijs-kwaliteit, wordt
veelvuldig gebruikt als vervanger voor de duurdere Pouilly en Sancerrewijnen.
- AOC Saumur : behoorlijke droge witte wijn - prijs en kwaliteit.
- AOC Anjou Blanc : streekwijn gewonnen uit de Chenin druif.
- Nantes en omgeving :
AOC Muscadet : enorme produktie opgepast kwaliteit.
AOC Muscadet de Sevre et Maine : betere kwaliteit dan de vorige.
Wanneer de term "Sur Lie" wordt gebruikt wijst men er op dat de wijn ongefilterd heeft
gerijpt met droesem op het vat, de filtering gebeurt pas bij het bottelen en daardoor
heeft de wijn een vollere smaak. De goede is zeker niet goedkoop.
Gros plant Du Pays Nantais en is een V.D.Q.S. wijn uit de streek die eveneens "Sur
Lie" aangeboden wordt maar die niet het niveau haalt van ds Muscadet, het zijn gewone
konsumptie wijnen. De gebruikte druif Muscadet beter gekend terplaatse als de Melon
Bourgogne
Zoete witte wijnen.
In de Loirestreek worden ook enkele uitstekende zoete (Moêlleux) wijnen geproduceerd :
AOC Coteaux du Layon - AOC Coteaux de l'Aubance - AOC Vouvray - AOC Suarts de
Chaume - AOC Bonnezaux - AOC Montlouis.
Rode wijn en Rosé.
De rode Loirewijn is meestal licht en droog, en uiteenlopende kwaliteit.
AOC Chinon en AOC Bourgeuil zijn goede wijnen. Prijs - kwaliteit.
AOC Saint-Nicolas de Bourgeuil hoeft enkele jaartjes dan zeer goed.
AOC Saumur en AOC Saumur-Champigny - uitstekende rode wijn, zeker de laatste.
AOC Gamay de Tourraine een wijntje met karakteristieken van de Beaujolai;
De Rosé is doorgaans een massaproduktie :
AOC Anjou halfzoete.
AOC Rosé d' Anjou - dorstlesse - ideaal bij koude schotels.
AOC Cabernet d'Anjou lichtjes zoet maar vollere smaak.
AOC Rosé de Loire : de beste rosé niet gemakkelijk te vinden.
Enkele voorkeuren :
Droge witte wijn : Pouilly-Fumé - Sancerre - Sauvignon de Tourraine Muscadet de Sèvre et Maine - Quincy. Zoete witte wijn : Coteaux de Layon Montlouis. Rosé : Sancerre Rosé, Cabernet de Saumur. Rode wijn : Chinon - SaintNicolas de Bourgeuil.
Laatste deel van deze wljnreeks in onze volgende KLAROEN.
J . Verpoucke.
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Het CENTRUM voor Duik- en Hyperbare Geneeskunde is in 1986 in Oostende
opgericht. Tot 1992 bezat het de enige meerpersoonsdrukkamer in België. Zoals de
naam al verraadt, is de hoofdactiviteit van het centrum hyperbare geneeskunde. Die
bestaat uit twee onderdelen : de duikgeneeskunde, die voornamelijk duikongelukken en
de daarmee samenhangende problemen behandelt, en de hyperbare zuurstoftherapie,
die, voor de behandeling van allerlei ziekten, zuurstof onder druk gebruikt.
Om de werking van die hyperbare therapie te begrijpen, moet je een aantal
wetenschappelijke vuistregels goed onder de knie hebben. Laten we als voorbeeld een
fles spuitwater nemen. Hoe wordt dat water nu koolzuurhoudend ? De producenten
hebben eerst en vooral gas boven de vloeistof aangebracht (in dit geval is dat dus
koolzuurgas). Alvorens de fles te sluiten, hebben ze de druk op het gas verhoogd. Een
wetenschappelijke wet stelt dat, wanneer je de gasdruk boven een vloeistof verhoogt,
een deel van het gas in de vloeistof oplost. Dat is dus de manier waarop de fabrikanten
spuitwater maken. Volgens die methode werkt ook de zuurstof-therapie. Hierbij sluiten
de artsen de patiënten op in een drukkamer. Een masker voorziet hen van zuivere
zuurstof. Om ervoor te zorgen dat hun organisme die zuurstof opneemt en de patiënten
niet opzwellen, moeten de artsen de druk buiten hun lichaam verhogen. Vandaar de
drukkamer waar de druk 2,5 atmosferen bedraagt, wat met een duik van vijftien meter
overeenkomt .
Sinds 1998 is het centrum in de marinebasis van Zeebrugge ondergebracht. De marine
heeft die nieuwe infrastructuur grotendeels gefinancierd. Het personeel daarentegen is
vooral afkomstig van de medische dienst. Momenteel nemen zeven personen de
verschillende taken waar.

- 21 Vier verplegers, een geneesheer-majoor en een psycholoog-commandant
(reserveofficier), verzorgen, samen met een aantal artsen en verplegers van de marine,
24u op 2k de permanentie. Daarenboven zorgt de marine voor een technicus die het
materiaal controleert. De grootste drukkamer heeft een diameter van 3,5 meter. Haar
inhoud bedraagt 27 m . Er kunnen tegelijkertijd tien personen in. De meeste patiënten
zijn afkomstig van ziekenhuizen in de streek die geen drukkamer hebben.
Een verpleger vergezelt de patiënten in de kamer. Een masker voorziet hen van zuurstof
en verwijdert het koolzuurgas uit de kamer. De verpleger draagt geen masker. Een
therapie duurt gemiddeld twee uur. Om het half uur is er pauze : de patiënten zetten hun
masker voor vijf minuten af en de verplegers vervangen elkaar. De bedoeling is
duizeligheid te voorkomen. Onder sterk toezicht :
Achter het controle paneel volgt één van de verplegers het verloop van de behandeling.
Verschillende meetapparaten houden hem op de hoogte van de druk, de temperatuur, de
vochtigheidsgraad, het zuurstofgehalte en van het CO- en koolzuurgasgehalte in de
drukkamer.
De temperatuur is één van de parameters waarop de druk invloed kan hebben. De druk
is recht evenredig aan de temperatuur. Daarom hebben de drukkamers airconditioning
om op die manier de temperatuur constant te houden. Beurtrol :
Alvorens zijn collega te vervangen, gaat een verpleger in de kleinste drukkamer zitten.
De geneesheren houden die onder druk. Vervolgens openen ze de verbindingsdeur
tussen de kleinste en de grootste drukkamer en nemen de verplegers elkaars plaats in.
Daarna sluiten ze de deur opnieuw en zetten ze de druk op de kleine kamer stop. Pas
dan verlaat de eerste verpleger de ruimte. Zelfs na zo'n korte sessie in de drukkamer
raden de geneesheren elke andere plotselinge drukverandering ten sterkste af. Neem dus
niet onmiddellijk daarna het vliegtuig !!!!!! Geen verhuizing in zicht :
De stafchef van de medische dienst heeft bevestigd dat er geen verhuizing van het
centrum voor hyperbare geneeskunde naar het MHKA gepland is op korte termijn. De
betrokkenen mogen dus op beide oren slapen : Zeebrugge zal de slachtoffers van
duikongevallen blijven verzorgen.
Bron DIRECT 2000/07
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HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, of
dienstplichtigen) kunnen lid worden van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren afdeling Oostende.
Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat, of
bij een der bestuursleden.
Lidgeld dient gestort op het rek. nr. 000-0146912-54, bij DEHAEMERS, T
Nieuwlandstraat 21 te 8400 Oostende, ( 300 Fr voor echtpaar of gelijkgestelden,
275 Fr voor alleenstaanden).

Oostende,
Sekretariaat: Slachtersstraat 2 bus 4
8400 Oostende. Tel 059/507848

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP
lk,ondergetekende ............................................
Geborente .................................. op. .............
vraag om toegelaten te worden als lid van de Vereniging Koninlijke
Maatschappij Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht te Oostende.
*Naamvandeechtgenote .............................................
"Weduwevan ............................................................
Adres......................................................................
te .............................. postn0................Tel .....................
'Militaire stand: B.O.O.
Toegevoegd onderofficier Tijdelijk
onderofficier Dienstplichtig onderofficier

Graad ..................................

Stamnummer. .............................
Krijgsmachtafdeling:........................
In geval van aanvaarding, onderwerp ik mij aan de statuten van de Koninklijke
Maatschappij van Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht te Oostende.
Handtekening
(* = schrappen wat niet past)
Toegelaten in de zitting van.......................
Handtekening van 2 introducerende leden - penningmeester - voorzitter
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SENIOREN ADVIESRAAD OOSTENDE.
Synthese bevindingen Veiligheid
-

-

-

-

langere doorgangstijd voorzien voor senioren op oversteekplaatsen
noodzaak zebrapaden goed aan te duiden vooral 's avonds (vb.: geel
verkeerslicht).
strenger toezicht op onbezonnen fietsers en bromfietsers
(geluidshinder - snelheid).
strengere reglementering op fietsers en "billekarren" op de zeedijk
(vooral bij jongere kinderen — afbakenplaatsen voorzien).
zeedijk moet wandeldijk blijven met desnoods afgebakende
fietsstroken.
beperking snelheid auto's in binnenstraten (aanleggen verhoogde
bermen)
meer politietoezicht:
* vanaf Pasen tot oktober op dijk en strand
• in Maria Hendrika - en Leopoldpark: vandalisme en beroven
van senioren.
betere bekendmaking om op de politie beroep te kunnen doen (vooral
's avonds en 's nachts: rechtstreekse lijnen met eenvoudige nummers
cfr. 100).
wijkagenten: meer bekend maken aan de wijkbewoners: (bv.naam - foto persoonlijk contact op straat. )
veiligheidsadvies verstrekken in de wijken door buurtwerkers
op trottoirs belemmeren verkeers- en verlichtingspalen
rolstoelpatiënten, kinderwagens, ouders met kinderen (verplicht op
de rijbaan te gaan).
actie "hondenpoep" verder zetten

Openbaar Vervoer
- opstappen en afstappen van de lijnbussen vergemakkelijken
- voorzichtiger optreden van buschauffeurs: aanzetten, stoppen
- kaarten valideren waar ingestapt wordt en niet laten doorschuiven
- schoolgaande jeugd "voorkomend zijn" aanleren: voorrang verlenen
aan ouderen op bus - minder brutale omgang met "rugzakken"
(boekentassen) - oplettender zijn bij het plaatsen van boekentassen
op de grond in de bus (gevaar voor struikelen).
- betere verbinding naar bv. bibliotheek - zwembad - fiscus
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Thuis
- grotere ruchtbaarheid geven aan de signaalkaart
- opzoeken in de wijken van:
• senioren die zich moeilijk kunnen verplaatsen (hulp bij
boodschappen)
* senioren die in armoede leven (voedseltehuizen in natura).
- huursubsidies voor zeerjbeperktejnkomens ook in sociale
woningen, appartementen en service-flats
- algemene voorrangjn de hulpverlening aan senioren die thuis
willen blijven wonen.
Welzijnsdiensten
- uitbouw dienstencentra (vb. de Schelpe) en de middelen voorzien
om ze gemakkelijk te bereiken vooral voor mindervaliden /minder
mobielen.
- meer rustbanken op de zeedijk doch niet in steen (koud) en banken
afwisselen nl. in of tegen zonrichting.
- mogelijkheden scheppen om van voordelige en gemakkelijk te
bereiken culturele namiddagen te kunnen genieten.
- ingangen van openbare gebouwen en het bereiken van verdiepingen
ervan aanpassen aan de minder goede mobiliteit van de senioren .
correctere behandeling van en hulp aan bejaarde personen op de
containerparken bij het uitdragen van zwaarwegende zaken.
- functionele aanpassing mortuarium Serruys: onthaal, opstelling bij
begrafenis, geluidsinstallatie toespraken, overdekte ruimte
vergroten.
- grote alarmkaart bezorgen (bv. rode kleur) aan alle 65 - plussers om
buren, postbode, wijkagenten e.a.m. te verwittigen in geval van
nood.
- bij hulpverlening meer rekening houden met leeftijd dan met
inkomen vooral boven de 75 jaar.
Seniorenorganisaties
- het bestaan van de Senioren Advies Raad (SARO) promoten (nog
onvoldoende gekend - hoe en waar te bereiken ook voor niet
aangeslotenen bij een seniorenclub).
- idem voor de Senioren Informatie Service (S.I.S.)
- op overheidsvlak meer inspraak van de SARO in seniorenkwesties
door het vragen van advies en het gezamenlijk overleggen bij het
oplossen van specifieke seniorenproblemen vooraleer bepaalde
maatregelen getroffen worden.
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